
Załącznik nr 3 do Wytycznych

Czasy osiągania przez formacje obrony cywilnej 
gotowości do działania 

Formacje obrony cywilnej dzielą się ze względu na stopień gotowości do działania 
na:
              1/ formacje o wyższym stopniu gotowości; 
              2/ formacje o podstawowym stopniu gotowości.
Do formacji obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości zalicza się wytypowane 
formacje:
               l/ ochrony ogólnej;
              2/ do zadań specjalnych. 
Decyzję, która z formacji  ochrony ogólnej lub zadań specjalnych zostanie zaliczona 
do formacji  o  wyższym stopniu gotowości  podejmuje  szef  obrony cywilnej  danej 
jednostki administracyjnej. 
Formacje obrony cywilnej nie zaliczone do formacji o wyższym stopniu gotowości 
pozostają formacjami o podstawowym stopniu gotowości. 
Formacje  powołane  w  ramach  Systemu  Wykrywania  i  Alarmowania  zaliczone 
zostały obligatoryjnie jako formacje o wyższym stopniu gotowości. 

W stałej gotowości obronnej państwa formacje obrony cywilnej są zobowiązane do:
     l/ utrzymywania stopnia ukompletowania; 
        a/ stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego - 
            nie  mniej niż 90%; 
        b/ sprzętu / w poszczególnych grupach specjalistycznych / - nie mniej niż: 
              - 50% przy stanie do trzech formacji,
              - 75% przy stanie wyższym niż trzy formacje w stosunku do etatów i tabel 
                 należności.
    2/zapewniania  wysokiego  poziomu  przygotowania  stanów  osobowych      
        pododdziałów  ochrony ogólnej  i  zadań specjalnych -  do wykonywania  
        zadań;
    3/ opracowania i aktualizowania planów użycia sił i środków obrony cywilnej do 
        akcji  ratunkowych, niesienia pomocy poszkodowanym oraz współdziałania  
        w zwalczaniu  klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 
        skutków.

Formacje  obrony  cywilnej  o  wyższym  stopniu  gotowości  są  zobowiązane  do 
utrzymywania  nie  mniej  niż  50% stanów osobowych  w gotowości  do  działania  
w czasie 2 - 4 godzin od przekazania sygnału.   



Formacje obrony cywilnej osiągają pełną gotowość do działania przez rozwinięcie  
w  rejonach  formowania,  wydanie  sprzętu  i  wyposażenia  członkom formacji  oraz 
osiągnięcie  gotowości  do  wykonania  określonych  zadań  w  czasie:  
    1/  po  zrealizowaniu  przedsięwzięć  stanu  gotowości  obronnej  państwa  czasu  
        kryzysu:
         a/ przez zakładowe formacje obrony cywilnej,
                     -  w godz.     pracy   2 -   3 godz.
                     -  po  godz.   pracy   4 - 8 godz.
         b/ przez terenowe formacje obrony cywilnej  - w ciągu 4 - 6  godzin;
    2/  bezpośrednio ze stałej gotowości do działania: 
         a/ przez zakładowe formacje obrony cywilnej:
                       - w godz. pracy - w ciągu      4 - 6 godz. 
                       -  po godz. pracy -  w ciągu 6 - 12 godz.
         b/  przez terenowe formacje obrony cywilnej - w ciągu 6 - 12  godzin.


